
Přijímací řízení na SŠ školní rok 2018/2019 – nejdůležitější informace 

Podání a vyplnění přihlášky 

Žák v prvním kole přijímacího řízení podává 2 přihlášky. Přihlášky se vyplňují shodně. Na obě přihlášky se tedy 

vyplňují obě vybrané školy v pořadí dle zájmu (případně dva obory téže školy v pořadí dle zájmu). Pokud se žák hlásí 

pouze na jednu školu, vyplní se ta samá škola do obou kolonek. Přihlášky je nutné odevzdat střední škole do 1. 3. 

2019 včetně.  U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu 2018. 

 

Termíny přijímacího řízení – I. kolo 

První řádný termín centrálně zadávaných testů (z českého jazyka a matematiky) pro čtyřleté maturitní obory je 12. 4. 

2019, pro šestiletá a osmiletá gymnázia 16. 4. 2019. V tento termín se žák dostaví k přijímacímu řízení na první 

uvedenou školu v přihlášce. Druhý termín je 15. 4. 2019, pro šestiletá a osmiletá gymnázia 17. 4. 2019, kdy se žák 

dostaví na přijímací řízení na druhou školu uvedenou v přihlášce. Pokud se hlásí pouze na jednu školu a vyplní tuto 

školu do přihlášky do obou kolonek, může se dostavit k přijímacímu řízení v obou těchto termínech. Po vyhodnocení 

centrálně zadávaných testů (nejpozději 28. 4. 2019) se na obě školy uvedené v přihlášce odešle lepší výsledek žáka, 

bez ohledu na to, ve kterém termínu tohoto lepšího výsledku dosáhl. Je proto lepší, dostavit se na oba termíny 

přijímacího řízení i v případě, že se žák hlásí pouze na jednu školu, protože i v tomto případě se bude počítat jeho 

lepší výsledek. Po vyhlášení výsledků žák potvrzuje zájem o studiu na vybrané škole zápisovým lístkem, který střední 

škole odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení přijetí na školu. Zápisové lístky budou v průběhu jara 

k dispozici u ředitele ZŠ. 

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 13. 5. 2019 a 14. 5.2019.  

 

Přijímací řízení – II. kolo 

V případě neúspěchu v 1. a 2. termínu (I. kole) 

Ředitel SŠ rozhoduje o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení. Rozhoduje také o způsobu a použitých kritérií v dalších 

kolech přijímacího řízení. V případě neúspěchu je tedy vhodné telefonicky zjistit přímo na školách, zda vyhlašují další 

kola přijímacího řízení, zjistit kritéria přijetí a podat přihlášku. V těchto dalších kolech počet přihlášek není omezen. 

Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  

353/2016 Sb.. Pro další doplňující informace se můžete také obrátit na výchovnou poradkyni ZŠ, Alenu Vyskočilovou, 

tel: 604 258 697, e-mail: ala.vyskocilova@seznam.cz.   

 

Přehled nabídky SŠ: 

http://www.scholapragensis.cz/jnp/ : Přehlídka středního a vyššího odborného školství v hlavním městě Praze – 
Kongresové centrum - Otevřeno pro veřejnost (vstup zdarma): 
Čt. 22. 11. 2018 od 9.00 – 18.00 
Pá. 23. 11. 2018 od 9.00 – 18.00 
So. 24. 11. 2018 od 9.00 – 15.00 
 
http://www.infoabsolvent.cz/ : Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce 
 
http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly : Databáze škol 

http://www.scholapragensis.cz/jnp/
http://www.scholapragensis.cz/jnp/cz/zakladni_info.html
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

